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আভযা োবন, বকেু বেন ূদফে ফাাংরাদে থেদক একবি পতওয়া প্রকা কযা য়। 

‚েবিফােবফদযাধী ভানফকরযাদে াবিয পতওয়া‛। এই পতওয়া প্রকাদ ভূর থনতৃত্ব থেন 

েবভয়দত উরাভায থেয়াযভযান ও থারাবকয়ায ঈে োভাদতয ইভাভ পযীে উদ্দীন ভাঊে 

াদফ। 

গত কদয়ক ভা ূদফে, ওআইব (OIC) এয ফতেভান ভাবেদফয াদে পযীে উদ্দীন ভাঊে 

াদদফয একবি বফঠক য়। থই বফঠদক আযও উবিত বেদরন- ভাঊে াদদফয 

থোিবাই আবযপ াদফ এফাং ফড়দেদর ফযাবযস্টায ভাকতুভ। 

থোিবাই আবযপ াদফ উক্ত বফঠদকয উয একবি বনফন্ধ বরদেন। পযীে উদ্দীন ভাঊে 

াদফ কতৃেক ম্পাবেত বিকা, ‘ভাবক াদেয়’থত থ বনফন্ধবি োাদনা য়। থই বফঠদকয 

বকেু আদরােনা, তাদেয বালাদতই আনাদেয াভদন তুদর ধযা দে। মা থেদকই আনাযা 

ফুঝদত াযদফন- ওযা কাদেয এদেণ্ডা ফাস্তফায়ন কযদে। 

উক্ত বফঠদক প্রকাবত পতওয়া বনদয় আদরােনায একমোদয় ভাওরানা ভাঊে াদফ 

ভাবেফদক ফদরন- “অফয বফববন্ন থেদয ধভেগুরুয কাদে এয (পতওয়ায) াংফাে 

থৌঁদেদে। মাদেয ভদধয বযাবিকান থাও আদেন। বতবনও বফলয়বি বেবিব আদরােনা 

কদযদেন”।(ভাবক াদেয়, ৃষ্ঠা-১৬, থদেম্বয-২০১৬) 
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ভাঊে াদফ আযও ফদরনঃ 

“আভায ইো এ বফলদয় ভক্কা ভেীনা যীদপয ইভাভদেয বনদয় একবি ভাদেরন আদয়ােন 

কযা। মাদত োরাইরাভা এফাং থা তাদেযদকও োওয়াত থেওয়ায বেিা আদে”।  

ভাবেফ ভদােয় বেজ্ঞাা কদযন, “ইযান এফাং বয়া ভতাফরম্বীদেয াদে থমাগাদমাগ দয়দে 

বক”? ফড় হুেুয ফদরন, “আভাদেয থেদ বয়া ভতাফরম্বী থতভন থনই”। (ভাবক াদেয়, 

ৃষ্ঠা-১৬, থদেম্বয-২০১৬) 

ভাঊে াদফ আযও ফদরনঃ 

“আভায এও ইো আদে থম, থেদ্দা থেদক আদভবযকা মাদফা এফাং পতওয়াবিয একবি কব 

োবতাংঘ ভাবেফ ফান বক ভুদনয াদত স্তািয কযদফা”। ভাবেফ ভদােয় ফদরন- “আা 

কবয তাও েুফ পরপ্রূ দফ। আল্লা তায়ারা আনায থভনত কফুর করুন”।(ভাবক াদেয়, 

ৃষ্ঠা-১৭, থদেম্বয-২০১৬)  

আদরােনায এক মোদয় ভাঊে াদদফয থেদর ফযাবযস্টায ভাকতুভ ভাবেফদক ফদরন- 

“ভাবেফ ভদােদয়য েয় অনুভবত দর ওআইবয কাদে একবি প্রস্তাফ তুদর ধযদত োই। 

তা দরা, আদভবযকায এক নাবভ ইউবনবাবেবিয অধীদন বফশ্ববফেযাত প্রদপয ব্রু থাপদভন 

এয তত্ত্বাফধাদন কাউন্টায থিযবযেদভয উয আবভ বফদল একবি থকাে কদযবে। আভায কু্ষদ্র 

প্রস্তাফবি র, থগািা ভুবরভ বফদশ্বয আভায ফয়ব মুফ ভােদক বনদয় ওআইবয থনতৃদত্ব বকেু 
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কযা মায় বক না। আবভ এ বফলদয় নগেয োবেভ বদদফ দমাবগতা কযদত াযদফা”। 

(ভাবক াদেয়, ৃষ্ঠা-১৮, থদেম্বয-২০১৬) 

থরাভলেক এক তেযঃ 

ভাঊে াদদফয ফড় থেদর (ভাওরানা) ফযাবযস্টায ভাকতুভ। কাউন্টায থিযবযেদভয উয 

থকাে কদযদে আদভবযকান প্রদপয ব্রু থাপদভদনয তত্ত্বাফধাদন। আনাযা োদনন- থক এই 

প্রদপয? 

ইরাভ ও ভুবরভদেয বফরুদে ফ থেদয় েঘনয লড়মদে বরপ্ত কুেযাত াংিা, য যান্ড (RAND) 

কদোদযদনয ডাইদযক্টয দে এই প্রদপয ব্রু থাপদভন। 

য যান্ড (RAND) কদোদযন-ইরাভ ও ভুবরভ বযতায বফরুদে লড়মে ও অপ্রোদয বরপ্ত। 

ইয়াহুবে-নাাযা দ্বাযা বযোবরত বফদশ্ব থম কদয়কবি াংিা কামেকয আদে,এয অনযতভ দে 

এই য যান্ড কদোদযন। 

য যান্ড ডাইদযক্টদযয ফাাংরাদেী োি (এদেন্ট) দে ফযাবযস্টায ভাকতুভ। কাউন্টায 

থিযবযেদভয উয থকাে কদযদে তায কাদে। ওআইবয ভাবেদফয কাদে আদফেন কযদে, 

থগািা ভুবরভ বফশ্ব থেদক মুফকদেযদক বনদয় ওআইবয থনতৃদত্ব তায উস্তাদময বক্ষাদক 

ফাস্তফায়ন কযায। 

আয এই ফযাবযস্টাদযয গবফেত ফাফা দেন ভাওরানা ভাঊে াদফ। বমবন ইবতভদধয 

েবিফাদেয বফরুদে পতওয়া থফয কদয বফদশ্ব আদরাড়ন ৃবি কদযদেন। বযাবিকান ববিয 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95_%E0%A6%8F%E0%A6%95_%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%83?source=feed_text&epa=HASHTAG
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থা থম পতওয়ায প্রবত ইবতফােক। বতবন দেরদন োওয়াত থেদফন, োরাইরাভা ও 

থাদক। পতওয়া বনদয় াবেয দফন োবতাংদঘয েযেপ্তয আদভবযকাদত। থ কযদফন 

ফান বক ভুদনয ভীদ। 

এফায আনাযাই উত্তয বেন-  
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